
Entre em contato conosco para planejar seu workshop customizado sobre 
Inspiração & Experiência de Valor para o Office 365 de acordo com as suas 
necessidades específicas, situação e cronograma, conforme a sua 
implementação do Office 365.,

Supere seus desafios de colaboração 
com o Office 365



Entenda por que, como e quando você deve usar cada aplicativo com o

As aplicações do Office 365, como o Teams, OneDrive, Skype, Yammer e Delve, oferecem inúmeras possibilidades para uma 
comunicação e colaboração eficientes. Mas, ao mesmo tempo, esta complexa diversidade é um desafio para muitas 
empresas e usuários:

Como você pode descobrir 
oportunidades com as 

diversas aplicações?

Por que e quando você 
deve usar um 

determinado aplicativo?

Como você acompanha 
todos os novos aplicativos 

e recursos?

Você gostaria de usar
 todo o potencial do 

Office 365?

WORKSHOP DE INSPIRAÇÃO & EXPERIÊNCIA DE VALOR (VIEW) PARA O OFFICE 365

• Descubra o valor do Office 365 para você ao visualizar as oportunidades de cada aplicação 
através de vídeos com cenários de negócios. Descubra como você pode reduzir custos, trabalhar 
mais rápido, melhor e com mais eficiência, além de aumentar a segurança ao usar as diferentes 
aplicações.

• Trabalhe de forma mais produtiva e eficiente ao compreender não apenas teoricamente, mas 
também através de valores concretos com estudos de caso práticos para o dia a dia do seu 
negócio. Queremos inspirar você a tirar o máximo proveito do Office 365.

• Adote as melhores práticas para o Office 365, que serão apresentadas durante a metodologia de 
colaboração VIEW, combinada a dicas, truques e exemplos práticos

SEUS
BENEFÍCIOS



Por que o View para o Office 365?

O Workshop é voltado para

Conteúdo do workshop
• Boas-vindas e expectativas dos participantes
• Introdução à nossa metodologia de colaboração
• Workshop de Inspiração & Experiência com exemplos práticos quanto ao valor de determinadas aplicações do Office 365, 
como por ex.:

• Demonstração de como a podemos prestar suporte e otimizar a adoção do Office 365 na sua empresa.
• Resumo das descobertas do workshop e debate sobre os próximos passos para que você tire proveito dos valores do Office 
365 IDENTIFICADOS e aumente a produtividade e eficiência da sua empresa.

• Líderes de gestão & de equipes
• Tomadores de decisões comerciais & técnicas
• Embaixadores da inovação

Supere seus desafios de colaboração com o Office 365
Entre em contato conosco para planejar seu workshop customizado sobre Inspiração & Experiência de Valor para o Office 
365 de acordo com as suas necessidades específicas, situação e cronograma, conforme a sua implementação 
do Office 365.

Saiba mais em
www.softwareone.com/pt-br
Rua George Ohm, 230 – Bloco B - 16° andar

Ou fale com um de nossos especialistas:
T. +55( 11) 3796-5020
E. marketing.br@softwareone.com

Feedback de um executivo em finanças de um grande banco europeu
“Este workshop foi ótimo! Eu nunca vi nada parecido. Nós já conhecíamos o Microsoft Teams, mas tive um momento de 
revelação quando vi a integração com aplicações de terceiros, por exemplo, para a gestão de projetos, colaboração com 
parceiros externos ou trabalho em equipe. Foi muito legal ver exemplos reais e práticos, e não apenas conteúdo 
genérico, como o de costume.”

INSPIRADO, E NÃO 
ENTEDIADO

Workshop de Inspiração & 
Experiência não é um 

treinamento

CUSTOMIZADO, E NÃO 
GENÉRICO

Aplique o valor geral do 
Office 365 às suas 

necessidades individuais

FOQUE NO QUE IMPORTA
Dependendo das 

necessidades do seu 
negócio, falaremos sobre 
as principais aplicações 

do Office 365

DURAÇÃO FLEXÍVEL
A duração pode variar 

de algumas horas a um 
dia inteiro

OneDrive for
Business

Melhores práticas
do Outlook OneNote

Yammer Delve Teams

Skype for
Business

Demonstração
• Principais recursos por aplicação
• Vantagens & Valor
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